
    

 

                                                                                                         

 

 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty  

Vás srdečně zve na Národní kongres v rámci projektu „Citizens without borders“ s názvem 

 NEDOSTATKY PŘÍSTUPU OBČANŮ EU A JEJICH 

RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ K PLNÉ REALIZACI 

PRÁVA SVOBODY A USAZOVÁNÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

který se uskuteční dne 

10. 9. 2014 

ve školícím centru na adrese Vranovská 849/48, Brno 

od 9:00 do 15:30 hod 

Program: 

 9:00 – 9:15  

Úvodní slovo 

          Jan Juránek (SOZE) 

 

 9:15 – 11:45 

Sociální práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků - příklady z praxe  

Pavel Pořízek (Kancelář veřejného ochránce práv) 

 

Kdo je rodinným příslušníkem občana EU. Příklady z praxe 

Andrea Tkáčová (Kancelář veřejného ochránce práv) 

 

Diskuse 

Andrea Tkáčová a Pavel Pořízek (Kancelář veřejného ochránce práv) 

 

 



 11:45 – 12:30 

Přestávka 

 

 12:30 – 14:00 

Rozhodovací praxe orgánů, příklady dobré a špatné praxe  

Jan Juránek a Pavel Šejnoha (SOZE) 

 

 14:00 – 15:30 

Závěrečná diskuse - Nejčastější praktické překážky občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků a návrhy možných řešení 

Pavel Pořízek (Kancelář veřejného ochránce práv), Jan Juránek (SOZE), Přemysl Kos 

(obec Dolní Kounice), Libor Raclavský (pravoslavná církev) 

 

Cílem kongresu je šířit povědomí a rozvíjet znalosti o pravidlech EU týkajících se 

svobody pohybu a práva pobytu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Seminář se zaměřuje zejména na 

rodinné příslušníky občanů EU, kteří sami nejsou občany EU (cizinci ze třetích zemí) a všímá si 

oblastí upravených výše uvedenou směrnicí – jmenovitě právo na vstup, právo pobytu, práva 

vztahující se k právu pobytu (trh práce, integrace, zdravotní pojištění) procesní záruky a 

ochrana před vyhoštěním. 

Národní kongres je určen pro odbornou veřejnost a zaměstnance státní správy, soudce, právníky, 

profesní sdružení či další instituce a osoby, které přichází do styku s cizinci s cílem diskutovat vybraná 

témata, s nimiž se setkávají ve své praxi. 

SOZE, Mostecká 5, 614 00 Brno. 

 

 

     

Projekt SOZE „Občané bez hranic“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental 

Rights and Citizenship 


